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Bakalářská práce Michaely Patákové je prací empirickou. Práce je přehledně 

strukturovaná a na poměry bakalářských prací je podle mého názoru prací 

nadprůměrnou. Autorka dobře zvládla základní mechanismy psaní vědecké práce, 

pouze u citací neuvádí stranu citace (např. str. 10) a používá také atypický způsob 

odkazování v textu (viz str. 29). V textu se neobjevuje nadprůměrné množství 

překlepů a chyb v interpunkci.   

Na úvod si neodpustím poznámku o smyslu použití obecné formulace z 

Giddensovy učebnice jako motta celé práce. Tato formulace navíc není přímo 

spojena s klíčovým tématem práce. Jde ovšem spíše o doporučení pro příště, během 

obhajoby toto není třeba řešit.  

Autorka systematicky podává postačující přehled dobře interpretovaných 

teoretických koncepcí a základních empiricky zakotvených poznatků relevantních pro 

stanovení hypotéz a cílů výzkumu. První dvě hypotézy nicméně považuji za triviální a 

prověřené množstvím místních i zahraničních empirických výzkumů, z nichž bylo 

publikováno množství výsledků. Pokud tedy hlavním přínosem jejich testování 

neměla být verifikace, ztrácí v tomto kontextu teoretická příprava smysl, neboť 

odpověď na tyto hypotézy je již obsažena (nebo by alespoň měla být) v teoretické 

části. Z drobnějších nedostatků teoretické části bych uvedl absenci uvedení čtenáře 

do přehledu koncepcí v kpt. 3.1, a dále problematické formulace o významu Pierra 

Bourdieu ve vývoji koncepce sociálního kapitálu na straně 9 (metaforičnost 

Bourdieova pojetí a popularita pojmu až s Colemanem).  

Část představující metodologii je podle mého názoru na dobré úrovni, v části 

věnované analýze dat autorka systematicky nabízí interpretaci základních zjištění z 

provedených statistických operací. Osobně by mi nevadilo, kdyby autorka byla 

odvážnější a u některých zjištění nabízela vlastní interpretace, byť i jen ve formě 

hypotéz. Na některých místech se to dá přehlédnout, místy ovšem absence 

dostatečné interpretace představuje nedostatek. Např. pokles množství studentů s 

velkou knihovnou sám nabízí určitá vysvětlení, která by v tematickém rámci práce 

byla zajímavá a relevantní. Obdobně postrádám detailnější interpretaci srovnání 



výsledků jednotlivých fakult s případným vysvětlením, zejména u faktorových a 

korelačních analýz. U faktorových analýz také chybí základní statistické informace 

relevantní pro posouzení výsledků (zda jde o nerotované řešení či typ rotace, míra 

vyčerpané variance), chybí také zřetelnější snaha o uchopení podstaty získaných 

faktorů (ta se většinou omezuje na výčet proměnných skórujících významně v daném 

faktoru). Princip fungování faktorové analýzy nicméně autorka zvládla dobře.  

Na základě výsledku obhajoby navrhuji ohodnocení výborně nebo velmi dobře.  


